
 

RMS-nyhedsbrev.  December 2020. 
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Glædelig Jul, og Godt Nytår. 
 

Bestyrelsen ønsker alle RMS’ere, og Jeres familie, samt vore sponsorer  
 

 Glædelig Jul og Godt Nytår.              Alle ønskes en god sæson 2021. 
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RMS har fået nyt kontonummer. 
Indbetalinger via netbank sendes til  

Reg. nummer:  9332          Konto nummer:  333 56 333 25 
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Gymnastik, vinteren 2020 – 2021. 

 

Corona-situationen står i vejen for mange aktiviteter. 

Derfor aflyses gymnastikken i den forestående vinterperiode. 

Følg med på RMS’s hjemmeside, www.rmssport.dk og på facebook. 
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Nyt tidtagerhus på Honda Park. 
 

RMS har købt en ny specialkonstrueret alu-container,  

som for øjeblikket bliver færdigmonteret som arbejdsplads for tidtagerne. 

Der indrettes plads til speakeren ovenpå containeren. 

Det gamle tidtagerhus + pølsetårnet er fjernet fra banen. 
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EYE-TRACK overvågningssystem. 
 

RMS har indkøbt det italienske foto-overvågningssystem EYE-TRACK, 

til erstatning for det nuværende baneovervågningssystem.    

Det meget omfattende arbejde med installation af EYE-TRACK foregår her i efteråret/vinter. 
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Julebanko 2020 er aflyst. 
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Betaling for ikke præsterede arbejdsdage i 2020. 

 

Ved nytårstid modtager nogle af vore medlemmer opkrævning for ikke præsterede arbejdsdage. 

Hvis I finder fejl heri, bedes I kontakte Jan Hvam. 

Bemærk, at medlemskab af RMS først er gyldigt, når der er betalt for både medlemskontingent 

og ikke præsterede arbejdsdage. 
 

 

 

http://www.rmssport.dk/


 
 

 

 

Betaling af RMS medlemskontingent for 2021, 

for medlemmer som ønsker RMS-kørerlicens. 
 

RMS er nu tilsluttet:     DMU Sport Klubmedlemskab 

Det betyder, at medlemmer, som ønsker kørerlicens, skal betale RMS-klubkontingentet  

og søge kørerlicensen gennem:   DMU Sport Klubmedlemskab 

 Dette gøres således:   

Skriv mail-adressen:      http://klubmedlemskab.dmusport.dk/ 

   Følg instruktionerne 
 

 

 Læs på Randers Motor Sports hjemmeside: 

• RMS-nyhedsbrev.   December 2020. 

• Retningslinier for ophold på Honda Park 2021. 

• 2021-regelsæt vedr. RMS-arbejdsdage. 
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Betaling af RMS medlemskontingent for 2021. 

for medlemmer uden kørerlicens. 
 

Du modtager en personlig opkrævning, hvor normalprisen er kr. 525,00, pr. år. 

Kontingentet bedes betalt via netbank:  Reg. nummer: 9332   Konto nummer:  333 56 333 25 

Husk at anføre navn og medlemsnummer ved indbetalingen. 
 

I henhold til Randers Motor Sports interne bestemmelser fortsætter et medlemskab automatisk 

i klubben, indtil medlemmet selv udmelder sig. 

Medlemmer, som ikke ønsker at fortsætte sit medlemskab af Randers Motor Sport, 

bedes derfor meddele dette til klubbens forretningsfører. 
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Fornyelse af kørerlicens 2021. 

 

Begynd med at opdatere din profil på DMU’s medlemsregistrering, som findes på:  fs.dmusport.dk/ 

Log in med dit licens-nummer + din adgangskode. 
 

Se ovenstående på denne side under titlen 

Betaling af RMS medlemskontingent for 2021 for medlemmer, som ønsker kørerlicens. 
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Træningskort til Honda Park 2021. 
 

Et træningskort dækker forældre + børn på samme adresse. 

Betalt træningskort noteres i anmeldelsessystemet på Honda Park. 
 

2021–træningskort koster:     Stor bane kr. 500,00.      Micro-banen kr. 200,00. 

Træningskort bedes betalt pr. netbank:        Reg. nummer: 9332     Konto nr.: 333 56 333 25 

Husk at anføre navn og DMU-licensnummer ved indbetalingen. 
 
 

 

 
 



 

Vedr. træning på Honda Park i 2021. 

 

Alle RMS-medlemmer, som ønsker at træne på Honda Park, skal anskaffe sig et træningskort. 

RMS-medlemmer kan træne tirsdag, torsdag og lørdag.   Quad og sidevogne kan ikke træne tirsdag. 

Kiosken er åben i forbindelse med træning tirsdag og lørdag, men er normalt lukket torsdag. 
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RMS-arrangementer i 2021. 
 

På grund af Corona situationen har Danmarks Motor Union udsat  

ansøgningsfristen for løbsansøgninger.  

RMS vil ansøge motocross DM–A, motocross DM–B, et turneringsløb,  

et RGMR-stævne, samt DM Classic Cross.                      

Den sædvanlige træningsuge afholdes i uge 27, hvis det er muligt. 

Følg med på RMS’s hjemmeside, www.rmssport.dk og på facebook. 
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RMS-generalforsamling 2021. 

 

Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 23. februar kl.19.30 

i klubhuset på Honda Park. 
 

Ved afstemninger har hver fremmødt medlem én stemme.  

Alle afstemninger skal foregå skriftligt, såfremt blot et medlem forlanger dette.  

Såfremt et til valg foreslået medlem ikke er til stede på generalforsamlingen, kan vedkommende 

kun vælges, såfremt dirigenten er i besiddelse af vedkommendes skriftlige indforståelse. 

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle klubbens anliggender, og er 

beslutningsdygtig, uden hensyn til det antal fremmødte deltagere.        Valg og forslag, der ikke 

angår vedtægtsændringer og klubbens opløsning, afgøres ved almindelig stemmeflerhed.  
 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til Randers Motor Sport, Aalborggade 29, 

8940 Randers SV., eller pr. mail: epesoe@post11.tele.dk       Senest onsdag den 3. februar 2021. 
 

I henhold til gældende vedtægter er dagsordenen følgende: 

 

   1. Valg af dirigent. 

   2. Formandens beretning. 

   3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

4. Fastsættelse af næste års kontingent. 

5.  Behandling af indkomne forslag. 

    6. Valg af næstformand, for 2 år. 

   Peter Guldberg Johansen er villig til genvalg. 

   7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, for 2 år. 

   Ove Hansen er villig til genvalg. 

   Knud Juel Jensen er villig til genvalg.  

   8.  Valg af bestyrelsessuppleant, for 1 år. 

   Simon Wulff Sørensen er villig til genvalg. 

9.    Valg af revisor, for 1 år. 

   Niels Johan Tolborg er villig til genvalg. 

                   10. Eventuelt. 
 

Følg med på RMS’s hjemmeside, www.rmssport.dk og på facebook. 
 

 

http://www.rmssport.dk/
mailto:epesoe@post11.tele.dk
http://www.rmssport.dk/


 

 

 

 

Motorbladet efter 2020. 

 

DMU’s bestyrelse har besluttet, at Motorbladet efter årsskiftet kun udkommer digitalt. 

Alle kan læse Motorbladet på DMU’s hjemmeside: dmusport.dk 
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Julebanko 2021. 

Afholdes den første onsdag i december, kl. 18.30. 
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              Alle RMS’ere er velkomne til alle RMS-arrangementer. 

Følg med på Randers Motor Sports hjemmeside: www.rmssport.dk 

 

 

 

 

Randers Motor Sport’s bestyrelse. 
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